
Companheiros e companheiras! 

É muito importante a participação de todos na votação da Assembleia, pois só assim, o resultado 
representará o desejo de todos.

Após 2 rodadas de mediação com Ministério do Trabalho, concluímos a contra proposta que será levada 
para Assembleia. A contra proposta é: 

? Vigência de 2anos; 

? INPC: 4,77 sendo aplicado: *4,77% em  FEVEREIRO 2021 (sobre salário base de 31/10/20)

? Abono em formato de crédito em CARTÃO ALIMENTAÇÃO no valor de R$2.000,00 carregado em até 

10dias após a aprovação da Assembleia.

? INPC 2021: garantia de antecipação de 3% em nov/21. *no caso de índice superior a este 

adiantamento, complementação em fevereiro/2022.

? Garantia de TODAS as cláusulas sociais.

?  Incluído os colaboradores que estão em contrato suspenso por grupo de risco. A votação será virtual 

de 7h do dia 09/02 até 12h do dia 10/02. O sindicato enviará o Link para o e-mail de cada dos 
trabalhadores elegível ao ACT. (Pedimos atenção as caixas de e-mail).

Participem compaheiros, 
Não deixe que os outros decidam por você!
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Contraproposta Gerdau Açominas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS, METALÚRGICAS, MECÂNICAS, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS 
ELETRÔNICOS DE OURO BRANCO E BASE – STISMMMEOBB, conforme prescrição legal estatutária pertinente, vem, 
através do seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições, CONVOCAR todos os empregados da empresa GERDAU 
AÇOMINAS S.A., interessados, Associados e não Associados, para participarem da Assembleia Virtual Geral 
Extraordinária, devido à pandemia do COVID-19, visando preservar ao máximo a segurança dos metalúrgicos, a se realizar 
das 07:00hs do dia 09/02/2021 até às 12:00hs do dia 10/02/2021, na plataforma eletrônica SurveyMonkey, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação ou rejeição da 2ª CONTRAPROPOSTA apresentada pela Empresa para 
negociação coletiva de trabalho 2020/2022; b) autorização para o desconto de contribuição assistencial dos empregados, 
garantido o direito individual à objeção, por meio de manifesto de próprio punho, apresentado para protocolo de 
recebimento nas dependências da entidade sindical; c) autorização para que o Sindicato retro mencionado possa assumir a 
direção dos entendimentos entre os interessados e celebrar Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2022; d) autorização ao 
Sindicato convocador, na hipótese de impossibilidade de celebração do Acordo Coletivo de Trabalho, para suscitar Dissídio 
Coletivo perante o Egrégio Tribunal Regional da 3ª Região, além de outras ações judiciais necessárias, bem como para 
resolver sobre a admissibilidade da paralisação coletiva da prestação do trabalho – greve; e) conceder poderes ao 
Sindicato para apresentar reivindicações dos empregados durante ou após as negociações. Ouro Branco, 02 de fevereiro 
de 2021. Ass. Raimundo Nonato Roque de Carvalho – Diretor Presidente do STISMMMEOBB.



ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO

 

PROCESSO Nº 14021.187198/2020-45

DATA: 02/02/2021 HORA: 09:00 horas

PARTICIPANTES:

SIND TRAB IND SID MET MEC MAT ELET MAT ELETRONICOS OURO BRANCO E BASE 

GERDAU ACOMINAS S/A 

 

ASSUNTO: Mediação para Formalização de Acordo Coletivo

 

Aos 02 dias do mês de fevereiro de 2021, às 09:00 horas, na Gerência Regional do Trabalho e Emprego de

Conselheiro Lafaiete na presença do(a) Mediador(a) ALESSANDRA PARREIRAS RIBEIRO, compareceram

RAIMUNDO NONATO ROQUE DE CARVALHO, CARLOS JOSE RIBEIRO CAVALCANTI, EDMAR DE OLIVEIRA

MORAES representando o(a) SIND TRAB IND SID MET MEC MAT ELET MAT ELETRONICOS OURO BRANCO E

BASE, MARCOS GONCALVES, GRAZIELLA MASO NASCIMENTO representando o(a) GERDAU ACOMINAS S/A.

Aberta esta reunião de continuação por videoconferência, após as manifestações por todos aduzidas, a mediadora

apresentou, sob condição resolutiva de aprovação em assembleia, a seguinte proposta para celebração do ACT

(data-base: novembro/2020), a qual foi desde já acolhida pela representação empregadora e será submetida à

apreciação dos trabalhadores: vigência de dois anos, de 1º/11/2020 a 31/10/2022; concessão de reajuste de 4,77%

a partir de fevereiro/2021; abono no formato de crédito em cartão alimentação no valor de R$ 2.000,00 a ser

carregado até 10 dias após aprovação pelos empregados; INPC acumulado de novembro/2020 a outubro/2021,

com garantia de antecipação de 3% a partir de novembro/2021 e, no caso de aquele índice se apresentar superior

a este adiantamento, complementação em fevereiro/2022; manutenção de todas as cláusulas e condições do ACT

2019/2020, com observâncias aos ajustes havidos na fase de negociação direta. Assinale-se que a mencionada

assembleia será realizada das 07:00 do dia 09/02/2021 até o meio dia de 10/02/2021, e que a representação

patronal será comunicada do seu resultado ato contínuo ao encerramento da consulta. Por fim, foi acordada a

realização de nova sessão virtual, com o acompanhamento da mediadora, para o dia 17/02/2021, às 15:00, todos

desde já cientes e convidados, sem prejuízo da manutenção das tratativas diretas no interregno, visando a

formalização do resultado do processo negocial, e, conforme o caso, de outros desdobramentos. Nada mais

havendo, encerramos os trabalhos e lavramos a presente ata.

 

 

 

ALESSANDRA PARREIRAS RIBEIRO 

MEDIADOR 

 

 

 

RAIMUNDO NONATO ROQUE DE CARVALHO 

SIND TRAB IND SID MET MEC MAT ELET MAT ELETRONICOS OURO BRANCO E BASE 

 

 

CARLOS JOSE RIBEIRO CAVALCANTI 

SIND TRAB IND SID MET MEC MAT ELET MAT ELETRONICOS OURO BRANCO E BASE 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/MG

GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

 

EDMAR DE OLIVEIRA MORAES 

SIND TRAB IND SID MET MEC MAT ELET MAT ELETRONICOS OURO BRANCO E BASE 

 

 

MARCOS GONCALVES 

GERDAU ACOMINAS S/A 

GRAZIELLA MASO NASCIMENTO 

GERDAU ACOMINAS S/A


	Página 1
	Página 2

